Euroglide, dobrodružství a výzva
Co je Euroglide?
Euroglide je dobrodružná a lákavá soutěž větroňů přes Evropu. Soutěž doslovně i obrazně překročuje limity.
Trasa přechází několika Evropskými krajinami a má délku 2000 kilometrů. Soutěž začíná v Eindhovenu
(Nizozemí) a bude pokračovat v letošním roce na mezníky ve Schwarzwaldu, za Prahou do Hamburku a
Veendamu a zpět na letiště Malden u Nijmegenu (Nizozemí), v celkové délce 2175 km. V závislosti na
povětrnostních podmínkách se poletí od 100 do 500 kilometrů denně. Euroglide je ve světe větroňů jedinečnou
událostí. Pořadatelem soutěže je Letecky klub (Aeroclub) Eindhoven. Soutěž trvá asi dva týdny a koná se v
červnu. Počet zúčastněných týmů je čtyřicet.
Co je podstatou Euroglide?
Euroglide je několik dní trvající soutěž větroňů
ve které vítězí tým, který nejrychleji zdolá trasu
ve stanovené dva týdny. Od zúčastněných týmů
to vyžaduje: organizační talent, dobrodružnou
povahu, fyzickou a duševní vytrvalost, trochu
štěstí a moudrosti, dobré letecké kvality a
samozřejmě dobrého větroně a moderní
navigační a komunikační zařízení.
Organizační talent: Zúčastněné týmy musí
zajistit možnost odstartovat z různých letišť,
která jsou ovlivněna. Tým rozhodne, z kterého
letiště následující den odstartuje. Každý tým si
určuje vlastní trasu přes povinné mezníky v
závislosti na počasí a zvolené taktice. Vzhledem
k tomu, že čas je rozhodujícím faktorem, týmy
napředují díky jejich organizačnímu talentu.
Dobrodružná povaha: Týmy nevědí, jak dalece se přes den dostanou a kde stráví večer a noc a jsou často
popisovány jako "létající kočovníci." Někdy se týmy celé dny nesetkají, ale pak náhle se setkají ve vzduchu
nebo někde v baru nebo letištním klubu: Oslava!
Fyzická a psychická odolnost: Je samozřejmé, že takové vysilující turné si vyžaduje dobrý fyzický stav
účastníků. Kromě toho je mentální odolnost také důležitá na překonání nezbytných překážek a obtíží.
Spolupráce v týmu a vzájemná motivace a podpora jsou naprosto nezbytné pro dobré hodnocení.
Štěstí a moudrost: Cesta je často velmi nepředvídatelná. Co se ráno zdálo samozřejmé, může se stát
nemožným a co se zdálo nemožné, je často tak jednoduché. Trochu štěstí a moudrosti v pravém čase to spraví.
Dobré letecké kvality: Euroglide klade vysoké nároky na letecké kvality účastníků. To znamená soutěživost,
technické znalosti ale také dostatečnou pozornost pro bezpečnost.
Materiál: Materiál je 'high-tech'. Pro takovou cestu, každý tým musí mít moderního a výkonného větroně. A
navíc jsou k úspěchu potřebné moderní navigační (GPS) a komunikační (GSM, notebook, internetu) pomůcky.
Každý tým bude mít k dispozici nejaktuálnější meteorologické informace.
Ve zkratce
Euroglide je dobrodružstvím a výzvou, ale podmíněnou dobrou dávkou přípravy, organizace a kvalitního
materiálu. Fyzická odolnost a dobré duševní rezervy jsou nezbytné pro tuhle vysilující dva týdny trvající
výpravu. Mnoho týmů v tom vidí pravou formu létání a dává jim to mnoho zadostiučinění.
Soutěž se dá sledovat denně na internetu prostřednictvím webové stránky Euroglidu: www.euroglide.nl

